Netbank

Tekst: Vase&Fuglsang
Esbjerg Revyen

Temposketch om den moderne online virkelighed, hvor folk aldrig ser hinanden.
De 3 på scenen spiller altså på 3 forskellige locations og er kun online i forbindelse.
Spot på en netbankmand, der sidder ved sin skærm med sit headset på og betjener
netbankskunder.
Netbank:

(rutinepræget) Netbank, hvad kan jeg hjælpe med? Nå, for søren.
Har du indtastet NEM-ID? Er du på WI-FI? Har du opdateret JAVA?
Nå, så prøv det. Farvel. (der går to sekunder - nyt opkald)
Netbank, hvad kan jeg hjælpe med? Nå, for søren. Har du indtastet
NEM-ID? Er du på WI-FI? Har du opdateret JAVA?
Nå, så prøv det. Farvel.(der går to sekunder - nyt opkald)

Spot på en røver i en anden side af scenen. Han har en pumpgun og en strømpe,
han ruller ned over over ansigtet. Han ringer op fra sin mobil.
Netbank:

Netbank, hvad kan jeg hjælpe med?

Røver:

Det er et netbankrøveri. Pil snitterne fra alarmen. Jeg er bevæbnet!

Netbank:

Bevæbnet, hmmm?... kan jeg se noget på det?

Røver:

Øøøøh... pis ... øjeblik .... (han tager en hurtig selfie med sig selv og
pumpgunen). Jeg sender et billede nu. (trykker på mobil)

Netbank:

(der lyder et pling på netbankens skærm) Ååh, en pumpgun-selfie!

Netbankmanden løfter forskrækket hænderne fra tastaturet.
Netbank:

Jeg har hænderne oppe nu.

Røver:

Øøøøhhh ... ka' jeg se noget på det?

Netbank:

Øjeblik! (tager hurtig et web-cam-selfie)

Røver:

(der lyder et pling på røverens skærm) Godt. Behold dem der.
Hør så her ... jeg vil ha' 2 mio. i små umærkede overførsler til min
nemkonto.

Netbank:

Har du netbank-app til mobil?

Røver:

Hallo ... jeg er ikke amatør!

Netbank:

(taster) Godt, så hold app'en åben ... jeg fylder op nu.

Røver:

Der går ikke noget ind.

Netbank:

Har du indtastet NEM-ID? Er du på WI-FI? Har du opdateret JAVA?

Røver:

Ja, for helvede!
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Netbank:

Er det en meget gammel mobiltelefon?

Røver:

Nej, den er stjålet indenfor de sidste 6 måneder.

Netbank:

Så er det nok dækningen. Ka' jeg få dig til at gå lidt rundt i lokalet
mens du røver?

Røver:

Pis!

Røveren går lidt rundt og siger "hallo, det er et røveri, røver jeg bedre igennem
her". Bankmedarbejderen ser sit snit til at trykke på en alarmknap under bordet.
En rød lampe blinker. Spot på en politibetjent i den anden side af scenen. Han
sidder i en lænestol derhjemme med politikasket og netundertrøje og spiser
citronhalvmåne. Hans mobil ringer med en alarmtone.
Politi:

(med munden fuld af kage) Esbjerg Politi!

Netbank:

Det er fra net-bank. Vi bliver net-røvet!

Røver:

Hey, hvem chatter du med?

Politi:

Det er politiet. Netbanken er omringet!

Røver:

Pis! Vent lidt ... hvordan kan jeg være sikker på, at det er politiet?

Netbank:

Ja, det siger jeg også. Ku' vi se noget på det?

Politi:

Hm, øjeblik.... (han tager en selfie af sig selv og sin citronhalvmåne
og sender til dem begge - pling - pling)

Begge:

Citronhalvmåne! Den er god nok.

Røver:

Hør hér! Jeg er desperat!

Politi:

Okay! Rolig rolig. Er der andre i netbanken?

Netbank:

(rejser sig og tjekker skærmen) Ja, 43 uskyldige onlinekunder.

Politi:

Ok, så er det en gidsel-situation. (tager en megafon frem)
Hvad er dine krav!?

Røver:

Frit lejde, og en taxa til lufthavnen.

Politi:

Skal den lige ringe før den kommer?

Røver:

Jatak. Og så vil jeg ha' en flybillet til Columbia .... OG mine 2
millioner.

Politi:

Der er iorden ... hvis vi stille og roligt kan logge de uskyldige
kunder ud ... (sænker megafonen) ... godkend overførslerne.

Netbank:

(taster løs) Problem. Pengene og flybilletten går ikke igennem.
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Og taxaen kan ikke finde IP-adressen.
Politi:

Pokkers!

Røver:

Hvad fanden har I gang i? Snyder I mig? Jeg er desperat!

Politi:

(i megafonen) Du er ikke online. Har du indtastet NEM-ID?
Er du på WI-FI?

Netbank:

Husk og spørg om JAVA!

Politi:

Har du opdateret ....

Røver:

(afbryder) HOLD NU KÆFT MED DET JAVA! Og få fingeren ud ...

Netbank:

Jeg ved ikke hvad der er galt. Røveriet vil bare ikke gå igennem.

Røver:

Drop taxaen og book en flugtbil fra Hertz!

Netbank:

Ku' du prøve at gå lidt rundt mens du afpresser os?

Røver:

(begynder IGEN at gå rundt) HØR NU HER! JEG VADER RUNDT
MED MED JAVA OG APPS OG ONLINE WIFI MED DET STORE
TELIA ABONNEMENT ... OG JEG STÅR KUN 10 METER FRA DEN
HØJESTE SENDEMAST PÅ FANØ! GI MIG SÅ PENGENE!!!

Politi:

Undskyld...hvor sagde du du var?

Røver:

Øøøøh, Fanø!?

De 2 andre stopper op og bryder ud i latter.
De 2 andre:

(ad lib) FANØ ... så tror da fanden du ikke har dækning!
Du ka' da ikke røve noget som helst derude fra!
Sikke en netværks-amatør. Farvel med dig...

Spot ud på de 2. Røveren sidder tilbage og tager et take til pub.
Røver:

Hvorfor fanden skal det ALTID gå ud over os i UdkantsDanmark!?
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